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Verksamhetsberättelse AJRK 2020
Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen haft 14 protokollförda styrelsemöte där efterföljande
”Styrelseinfo” publicerats på hemsida.
Utöver detta har det dessutom varit ett antal arbetsmöten i olika konstellationer, framför allt
angående ridhusbygget. Föreningen har medverkat på ett flertal byggmöten tillsammans med
representanter från kommunen och byggentreprenören. Dessa möten har framför allt varit för
att ”stämma av”.
Året har varit kraftigt påverkat av ”coronaläget” och vi har fått ställa in ett flertal aktiviteter under
året. Det område som är mest påverkar är tävlingsverksamheten där flertalet av tävlingarna
ställdes in. Flera kurser/läger samt övriga aktiviteter som samlar flera personer ställdes också in.
Vi har dock fått en del ”coronastöd” för förlorade intäkter. Ridskolan har kunnat fortgå i stort sett
som vanligt efter riskbedömning samt vissa anpassningar med bl.a. begränsningar i antal personer
på läktare och i gemensamma utrymmen.
Ridhusbygget kom i gång under våren efter upphandling av färdigställandet. Bygget har fortgått
enligt plan under året och slutbesiktning genomfördes den 16 december helt enligt plan.
Slutsamråd efter en del justeringar planeras till februari 2021. Därefter får vi tillträde till den ny
anläggningen.
Under 2020 har intäkterna ökat med 1,3% från 2019, vilket känns fantastiskt trots att vi varit
tvungna att ställa in flera av våra aktiviteter framför allt inom Tävling. Det är ridskolan och
medlemsstallet som står för ökningarna tillsammans med övriga intäkter där olika typer av bidrag
står för merparten.
På kostnadssidan har vi en sänkning av kostnaderna med 3,8% där tävling och personal står för de
största minskningarna. Detta gör att vi 2020 uppvisar en vinst om nästan 80,000 kr vilket är 1,5%
av omsättningen.
Bland kostnaderna är det ökningar på hästkostnaderna där veterinärkostnaderna fortsatt höga.
Tävling och Café har tappat vardera ca 70% av intäkterna jämfört med året innan. Dock har
kostnaderna minskat i samma härad varför marginalen är fortsatt god. Dock har det skett en
minskning sett över de senaste åren.
Se mer detaljerad redovisning i den ekonomiska rapporten.
Vi har under året legat på en stabil beläggning på ridskolan med strax över 300 ridande elever per
vecka.
Antalet aktiviteter så som Clinics, Skutt, uthyrningar av anläggningen m.m. har under året i princip
avstannat helt. Vi har dock haft ett antal mindre tävlingar på anläggningen (inomhus).
Styrelsen vill passa på att tacka alla anställda samt övriga medlemmar, liten som stor,
tävlingsryttare, ridskolans elever samt övriga ideella som hjälpt klubben under året med
tävlingar, kaféet samt övriga aktiviteter också tack för alla saker vi fått hjälp med att fixa och
laga, ingen nämnd ingen glömd. Utan ER är vi ingen förening TACK.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen genom ordförande

Tony Karlsson
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Organisation 2020
Styrelsen:
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant (Ledamot fr.o.m. 2020-03-24)

Tony Karlsson
Joakim Wessberg
Monica Östan
Linda Bengtsson
Mats Wildlock
Karin Palmqvist
Rickard Öh (till och med 2020-03-24)
Kristina Kåren

Valberedningen:
Ordförande/Sammankallande
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Jennie Björnfot
Ulrika Olausson
Ida Gustafsson
Helene Torstensson

Tävlingssektionen:
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:

Karin Palmqvist
Alexandra Karlsson
Anna-Carin Karlsson

Ungdomssektionen:
Ordförande
Suppleant:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Elsa Lindegren
Ebba Björnfot
Alice Brolin
Tea Palmqvist
Nova Suviste
Julia Wolak
Moa Rossing
Alexandra Karlsson
Donya Shojaie Nazar
Ellen Johansson.

Av klubben valda Revisorer:
Revisor:
Revisor:

Mariana Franzén
Annika Thiger
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Verksamhetsberättelse Ridskolan 2020
Ridskolan
I verksamheten har under året använts 11 ponnyer och 11–12 stora hästar. Storleken på
grupperna har varit från 6 i specialgrupperna till ordinarie 8–9 elever. Det finns fyra specialgrupper
på häst och två på ponny. I samtliga grupper får man delta med egen häst. Ridskolan har under
året erbjudit och genomfört privatlektioner under dagtid och helger.
Beläggningen på ridskolan har konstant legat på över 300 uppsittningar i veckan. Vi har under året
startat upp fyra nya nybörjargrupper på ponny samt en nybörjargrupp på häst. Vi har fortfarande
kö till nybörjargrupp på både ponny och häst.
Hästar
Ridskolan har 11 hästar och 12 ponnyer i verksamheten varav vi äger 10 hästar och 10 ponnyer. 1
hästar och 2 ponny är inlånade på heltid till ridskoleverksamheten. Vi har under året köpt in två
stora hästar, Melisa född-2013 samt Skipas född-2014, båda är importerade ifrån Litauen.
Vi tvingades efter sjukdom att ta bort hästarna Salerno samt Hjärtat.
Under året sökte och fick vi 75,000 kr bidrag från Göteborgs barnhus till inköp av en häst.
Hästarna och ponnyerna har även i år haft fem veckors bete/vila i Vänersborg.
Ridläger
Sommarens ridläger hölls på Jennylund i form av dagläger för barn samt kvällskurser för vuxna.
Vi har även haft flertalet uteritter i grupp under sommar och höst. Under skolloven har vi haft
dagläger för våra juniorer samt sportlovsfritids för de minsta.
Träning för privatryttare
Claes Jansson har haft hoppträning på anläggningen.
Kurser och utbildningar
Under vår och hösttermin har vi haft studiecirklar i så gott som alla rid grupper. Genom dessa
studiecirklar generar vi medel från SISU, vilka vi kan använda till utbildning i klubben och
införskaffa studiematerial.
Ridlärarna har deltagit i fortbildning som anordnats av Västergötlands Ridsportförbund.
Vi har under året genomfört en ”Grönt kort kurser”.
Vi har haft en Clinic för våra medlemmar med Maria Gramén.
Medlemstall
Vi har under året pendlat mellan 16 och 20 uppstallade i medlemsstallet.
Vi har haft regelbundna hästägarmöten för att kunna förbättra och informera om vad som händer
på anläggningen för våra uppstallade.
Manegerna
I stora och lilla manegen har det fyllt på med sand för att förbättra underlaget. Sargen i stora
manegen har målats. Underhåll såsom harvning och reparationer har genomförts kontinuerligt
under året.
Övrigt
Under höst- och vårterminen har vi haft flertalet praktikanter ifrån REAL-gymnasiet, August Kobb
samt Ale Yrkesgymnasium vilket varit mycket kul och trevligt samarbete.
Privatlektioner bedrivs regelbundet på både häst och ponny.
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I samarbete med ungdomssektionen startade vi upp lovfritids och det blev snabbt väldigt populärt
för våra minsta ryttare. Här har även barn som inte rider på AJRK varit välkomna att delta. Våra
utbildade ungdomsledare har tagit hand om barnen på ett fantastiskt sätt.
I somras hade vi sommarjobbare från kommunen här som fick arbeta med allt som har med hästar
och stall att göra.
Klubben har fått in extra inkomster genom försäljning av Bingolotter, Kakservice och Newbody,
där våra medlemmar sålde rekord många Bingolotter inför uppesittarkvällen, vilket vi tackar för.
Ridskolan har ansvar för Caféet och söker fler som kan bemanna vårt Café på kvällar och under
tävling.
Vi har under året haft två städdagar för medlemmar och medlemsuppstallade.
Vi hyr numera en hästtransport för att slippa hyra varje en gång vi skall i väg med någon häst.
Denna hyrs också ut av Ridskolan med rabatt till egna medlemmar.
Personal
Möten med personalen hålls en gång per vecka där det gemensamt arbetas fram olika
ansvarsområden baserat på kompetens samt intresse. Alla har gemensamt arbetat för att utveckla
och förbättra verksamheten.
Vi har ett ständigt pågående arbete när det gäller att säkerställa säkerheten för både personal,
hästar och besökande på anläggningen. Vi har bl.a. arbetat på att nå ut med information samt
säkerställa våra rutiner när det gäller ansvarsområden mm.
Vi vill tacka alla elever och medlemmar för ett fantastiskt år och ser nu fram emot ett nytt år med
nya utmaningar!
Personal under året:
Magdalena Randver
Svensk Ridlärare Level I
Ansvarig för ridskolans verksamhet.
Ridlärare för ponny
Liz Stivner
Svensk Ridlärare Level II
Ridlärare häst och ponny
Kontor och stall
Claes Jansson
B- banbyggare och hoppdomare
Ridlärare för häst
Hopptränare
Jennie Johansson
Ridledarutbildning
Ridlärare för häst och ponny samt ryttare med funktionsnedsättning.
Jane Wallbert
Stall, Foder, medlemstall.
Johanna Vasell
Ridledarutbildning
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Ridlärare för ponny och häst.
Stall
Alexandra Karlsson
Ridlärare för ponny på lördagar.
Stall.
”Idrottsutövare”
Ett antal personer jobbar schemalagt på helger med stalltjänst.
Vi tackar ödmjukast till ALLA som hjälper till med allt från att låna ut sin transport sent en fredag
kväll för iltransport med sjuk häst till att hålla rent och snyggt på vår anläggning och att vi säger
Hej! till varandra.
För Ale Jennylunds Ridklubb 2020

Magdalena Randver
Verksamhetsberättelse Tävlingssektionen 2020
Tävlingssektionens styrelse har under 2020 bestått av
-

Karin Palmqvist – ordförande
Anna-Carin Karlsson – sekreterare
Alexandra Karlsson – kassör
Under andra halvan av året har vi även fått förstärkning och utökat tävlingssektionen med
Ulrika Olausson, Ida Gustavsson samt Louise Öfverström

2020 blir ju året alla minns och pandemin slog hårt mot tävlingsverksamheten.
Vi arrangerade Marshoppet för ponny med 47 starter samt Marshoppet för häst med 62 starter.
Den 28/3 togs beslutet av Svenska Ridsportförbundet efter Folkhälsomyndighetens
rekommendation att stänga ner all tävlingsverksamhet i hela landet.
Den 1/6 öppnades tävlingsverksamheten åter för ungdomar födda 2002 och senare men under
kraftiga restriktioner.
14/6 öppnades det upp för alla åldrar att få tävla men fortfarande med restriktioner.
Alla lagserier under våren blev således inställda. Vissa serier genomfördes under hösten men vi
deltog ej med några lag.
Restriktionerna gjorde att vi ej kunde genomföra vår tradition Sommarhoppet detta år.
Till hösten var restriktionerna kvar men trots detta lyckades vi att genomföra 3 tävlingar.
*En regional dressyrtävling för häst 11/10 med 40 starter.
*En lokal/regional hopptävling för ponny 18/10 med 115 starter.
*Samt en lokal hopptävling för häst 24/10 med 54 starter.
Alla dessa tre tävlingar blev väldigt lyckade och vi fick beröm av domare samt överdomare för vårt
jobb med att följa alla restriktioner.
Vi hade till stor glädje en stor uppslutning av funktionärer som gjorde ett fantastiskt jobb, Stort
TACK till er alla!

7

Vi vill även tacka samarbetspartners/sponsorer för era fina priser mm till dessa tävlingar.
29/10 Stängdes åter all tävlingsverksamhet ner då smittspridningen ökade igen i samhället och
detta höll i sig året ut.
Tack från oss med förhoppningar om ett mycket bättre 2021.

Karin Palmqvist
Ordförande Tävlingssektionen 2020

Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen 2020
Året 2020 har US-styrelsen bestått av 10 ungdomar: Elsa Lindegren, Alice Brolin, Tea Palmqvist,
Nova Suviste, Julia Wolak, Moa Rossing, Ebba Björnfot, Alexandra Karlsson, Donya Shojaie Nazar,
Ellen Johansson.
US började året med sitt första möte där vi satte mål för 2020 och la ut en grund för de aktiviteter
som vi ville ordna under året, där bland vår kick-off som vi la i mars. Men tyvärr blev inga av de
aktiviteter vi planerade att anordna under våren av. Detta på grund av att Corona kom till Sverige
och vi var, för allas säkerhet, tvungna att ställa in allt.
Till sommaren kom US i gång igen vi planerad för att hjälpa till på sommarens ridläger och ett
eventuellt sommarskutt. US var med och hjälpte på alla läger förutom de högsta nivåerna och ute
ritterna.
När hösten rullade in satte US i gång ytterligare en gång, Corona restriktionerna hade lättats på
och vi planerade ett flertal aktiviteter. Där bland en kickoff i september som blev mycket lyckad.
Två käpphäst tävlingar under september och oktober som båda tyvärr hade få deltagare och en
städdag där vi städade i ponny stallet och målade bommar. Städdagen blev lycka, vi hade få
deltagare men de som deltog tycktes uppskatta den. Sedan planerade vi för en halloween kväll
den 1 november, denna kväll hade blivit vår mest lyckade aktivitet men tyvärr behövdes den
ställas in då Corona återigen hade ökat i landet.
Efter detta har US mest jobbat på våra sociala medier då inga fler aktiviteter kunde hållas. Några
i US pyntade däremot ponnystallet inför jul, något som vi tidigare haft som aktivitet.
Detta år har blivit mycket annorlunda från tidigare och vad vi planerade och hoppades skulle bli
ett aktivitets fyllt år blev raka motsatsen. Men vi lyckade ändå uppnå ett av våra mål någorlunda
”mer käpphästtävlingar då vi har en ny hinderpark sedan 2019”.
Med detta vill vi tacka för det år vi fått med alla dess svängar och omplaneringar och hoppas att
2021 kan få bli ett mer normalt år.

Elsa Lindegren,
ordförande ungdomssektionen
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Ekonomisk berättelse 2020
Klubbens intäkter ökade under året med 67 026 kr (+1,3%) jämfört med 2019.
Intäkterna från ridskoleverksamheten ökade med 73 089 kr (+2,4%).
Medlemsavgifter, Medlemstall, manegehyra samt övriga aktiviteter ökade också under året
medan tävling, och café blev under året betydligt lägre än året innan. Detta beroende på
Coronaläget.
Summa intäkter uppgick till 5 264 712 kr att jämföras med 2019 på 5 197 695kr.
Klubbens kostnader, exklusive avskrivningar har under året minskat med 216 824 kr (4,1%).
Minskningen är främst att hänföra till personal, tävling och café. Hästomkostnader och
Lokalkostnader har under året ökat. En del av ökningen på hästomkostnader är att vi redovisar
veterinärkostnaderna i sin helhet och sedan eventuella försäkringsintäkter separat.
Personalkostnaderna uppgår till 52,7% av omsättningen och har minskat med totalt 175 520 kr
under året (-6,0%). Minskningen beror till stora delar på minskade arbetsgivaravgifter,
återbetalning av sjuklöner, men också att vi varit sparsamma med att ta in vikarier.
Tävlingsverksamheten uppvisar något minskad och ökade kostnader på grund av att vi inte kunnat
arrangera tävlingar på egen anläggning, utan varit tvungna att hyra in oss på andra anläggningar.
Det innebär att vinsten halverats 2019 mot 2018. Caféet har minskat sin intäkt och även minskade
kostnader dock bibehållen marginal.
Summa kostnader exklusive avskrivningar uppgår till 5 008 736 att jämföras med 5 225 560 kr
2019.
Våra omsättningstillgångar har ökat med 266 865 kr
Klubbens långfristiga skuld till SE-banken uppgår till 834 000 kr, vilket innebär att vi under året
amorterat motsvarande 35 250 kr.
Sammanfattningsvis uppvisar föreningen en vinst på 79 209 kr att jämföras med en förlust på
192 196 kr året innan.
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Ale Jennylunds Ridklubb
Resultaträkning

2017

2018

2019

2020

INTÄKTER
Ridavgifter
Medlemsavgifter
Medlemstallet
Tävling
Café
Driftsbidrag
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2 493 034
120 720
579 596
314 025
181 845
300 000
471 765
4 460 985

2 705 012
154 060
617 671
340 350
148 645
300 000
532 587
4 798 325

3 104 284
168 482
554 078
336 765
127 798
300 000
606 288
5 197 695

3 177 373
173 700
633 618
94 951
31 585
300 000
853 494
5 264 721

KOSTNADER
Hästkostnader
Tävling
Café
Personal
El/Lokalkostnader
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER

744 156
118 554
96 036
2 729 897
150 650
563 230
4 402 523

861 291
169 397
93 427
2 749 256
341 405
401 737
4 616 513

1 174 218
220 188
72 412
2 947 440
311 971
499 331
5 225 560

1 305 026
59 461
19 759
2 771 920
363 197
489 373
5 008 736

42971
64000
36523
143 494

42971
0
45780
88 751

50817
0
56630
107 447

50817
0
46205
97 022

625
48460
47835

0
53744
53744

1610
60494
58884

0
79754
79754

4 593 852
-132 867

4 759 008
39 317

5 391 891
-194 196

5 185 512
79 209

AVSKRIVNINGAR
Byggnader/Mark
Hästar
Inventarier
SUMMA AVSKRIVINGAR
FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER
Ränteintäkter
Räntekostnader
SUMMA FIN INT o KOST
TOT Kostnader
ÅRETS RESULTAT
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Ale-Jennylunds Ridklubb
Balansräkning

2017

2018

2019

2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Byggnader/Markanläggning
Hästar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar/lager

1 117 685
445 800
174 450
1 737 935

1 113 942
563 800
190 333
1 868 075

1 063 125
636 850
205 198
1 905 173

1 012 308
739 776
158 993
1 911 077

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
198 229
Övriga fordringar
56 300
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 625
Kassa och bank
93 262
Summa omsättningstillgångar
366 416

215 573
54 622
34 975
104 355
409 525

190 837
28 367
19 350
187 851
426 405

212 170
74 755
19 800
386 545
693 270

2 104 351

2 277 600

2 331 578

2 604 347

217 913
-132 867
85 046

85 046
39 317
124 363

124 363
-194 196
-69 833

-69 833
79 209
9 376

98 153
963 250
0
4 200
1 065 603

14 502
916 250
0
5 800
936 552

0
869 250
0
4 455
873 705

0
834 000
0
3 800
837 800

1 722
1 725
294 895
655 360
953 702

3 793
57 205
395 083
760 604
1 216 685

1 771
39 455
704 297
782 183
1 527 706

12
147 677
678 095
931 387
1 757 171

2 104 351

2 277 600

2 331 578

2 604 347

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa Eget Kapital
Långfristiga skulder
Checkkredit
Lån SEB
Ungdomssektionen
Deposition nycklar
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Övriga skulder
Upplupna löneskulder & soc.avgifter
Förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Sponsorer 2020
Föreningen vill rikta ett speciellt tack till våra sponsorer (stora som små) för ett gott
samarbete under året.
Tack alla ni som hjälpt till att sälja Newbodykläder, Kakor, Lotter m.m.
Riktar även ett tack till alla som hjälpt till att baka.

Ett stort tack!
Till aktiva ryttare, ideellt arbetande, sponsorer, vår personal
samt alla andra som hjälpt till att göra verksamhetsåret
2020 till ett händelserikt år.
STYRELSEN
Ale-Jennylunds Ridklubb

EN RIDKLUBB FÖR ALLA MED HÄSTEN I CENTRUM
Ale-Jennylunds Ridklubb
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Verksamhetsplan för
Ale-Jennylunds Ridklubb

2021

EN RIDKLUBB FÖR ALLA MED HÄSTEN I CENTRUM
Ale-Jennylunds Ridklubb
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Verksamhetsplan AJRK 2021
Övergripande:

Vi skall under 2021 fortsatt arbeta tillsammans med Ale kommun med ytterligare
uppfräschningar och underhåll av övriga delar av anläggningen för att möta verksamhetens
behov.
Arbeta för att förbättra säkerheten och miljön för både personal och hästar.
Fortsatt arbete med förbättringsåtgärder för att uppnå Svenska Ridsportförbundets
kvalitetsmärkning.
Vi kommer också att jobba för att få in ökad och ny verksamhet till verksamheten nu när det
nya ridhuset som nu är klart.
Vi kommer att arrangera Städdagar, Prova på dagar.
Genomgång av schemaläggningar och rationalisering av verksamheten för effektivare
utnyttjande av våra resurser kommer att göras.
Vi kommer att kontinuerligt översyn av avgifter och prissättningar.
Söka bidrag och sponsorer.
Avslutningsvis kommer föreningen, om omständigheterna tillåter, att hålla på traditionerna
och genomföra en familjedag, ett luciatåg samt jularrangemang och gröt på julaftonsmorgon.
Ridskolan:

Fortsätta att kontinuerligt vidareutbilda instruktörer och hästar för en fortsatt hög standard
på lektioner och hästar.
Vi kommer även 2021 att planera för ”Grönt Kort kurser”. Under rådande
”coronabegränsningar” kommer vi att hålla flera kurser/utbildningar digitalt.
Inköp av hästar/ponnyer anpassas efter verksamheten och efterfrågan. Vår målsättning att
föreningen skall äga samtliga hästar och ponnys som används i verksamheten.
Lektionerna ska under året innehålla, förutom ridning, teoretisk utbildning. Vi kommer även
ha lektioner med enbart teori fördelade jämnt under terminerna.
Ridlektionerna skall ha en röd tråd och efterfölja ridskolans utbildningsplan som är baserad
på Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken.
Vi kommer fortsätta att erbjuda våra elever i specialgrupper att kunna låna/hyra med sig
lektionshäst/ponny på tävling under uppsikt av instruktör.
Förutom våra ordinarie ridlektioner kommer vi att fortsätta med våra specialgrupper.
I ridverksamheten kommer nya grupper på ponny och häst att startas upp efter behov.
Läger och kurser kommer att arrangeras under sommaren, dagläger på loven, tillfällen för
lektionsryttare att vara med på hopp och dressyrträning kommer också att anordnas.
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Tävling:

Tävlingar för privatryttare i form av hopp- och dressyrtävlingar, från lokal till nationell nivå
kommer att arrangeras anpassat efter anläggningens status.
Utöver detta kommer ett antal programridningar, pay and jump att arrangeras för både
lektions- och privatryttare.
För medlemmar kommer vi även i år att anordna ett antal klubbtävlingar för alla åldrar och
nivåer.
Vi kommer att jobba med utbildning/stöttning av funktionärer på alla nivåer inom framför
allt våra huvuddiscipliner hopp och dressyr.
Ridskolechef

Ordförande

Magdalena Randver

Tony Karlsson

Ordförande TS

Ordförande US

Karin Palmqvist

Elsa Lindegren
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